
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.dompomocy.kki.pl

Iłża: Termomodernizacja budynku mieszkalnego bl.II

Numer ogłoszenia: 79986 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach , ul. Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża, woj.

mazowieckie, tel. 0-48 6163746 w. 103, faks 0-48 6163746.

Adres strony internetowej zamawiającego: dpomocy@kki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego bl.II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przygotowanie podłoża pod

docieplenie - 375,00 m2 1.2 Wymiana okien i drzwi - 48 szt. 1.3 Prace blacharskie - 65,664 m2 1.4 Docieplenie

budynku - 1 250,00 m2 1.5 Remont kominów - 16 m2 1.6 Położenie z kostki brukowej opaski przy budynku - 46

m2 1.7 Reperacja nawierzchni z kostki brukowej - 240,00 m2 1.8 Prace porządkowe i towarzyszące po

zakończonej inwestycji 1.9 Wymiana puszek uniwersalnych w instalacji odgromowej zakończonej pomiarami - 12

szt. 1.10 Czyszczenie i malowanie elementów metalowych zabezpieczających drzwi balkonowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.32.10.00-3, 45.11.10.00-8,

45.26.14.00-4, 45.42.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: 7800.00zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedstawi wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. Zamawiający uzna za

spełniony warunek jeśli wykonawca złoży załącznik nr 5 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli wykonawca złoży załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli wykonawca złoży załącznik nr 2 SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli wykonawca złoży załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli wykonawca złoży załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki
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budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

załącznik nr 4 do SIWZ;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zobowiązanie innego podmiotu w przypadku gdy Wykonawca korzysta z zasobów: - wiedza, doświadczenie,

potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia posiadające wymagane uprawnienia, zdolności

finansowe. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży załącznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70

2 - Termin płatności - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

jeżeli zajdzie któryś z wymienionych przypadków: 1) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o czas

trwania robót dodatkowych w przypadku konieczności wykonania robót nie ujętych w ofercie, których nie

wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia należyte zakończenie realizacji przedmiotu umowy, np.:

wykonanie prac, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowania projektu budowlanego

(zamówienie dodatkowe); 2) wykonanie robót zamiennych uzasadnionych względami wiedzy technicznej; 3)

przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o czas wstrzymania robót z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego; 4) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o czas wstrzymania robót na mocy decyzji

organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i

Wykonawcy - Zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.

5) zmiana kierownika budowy/ robót oraz osób kierujących robotami branżowymi za nadzór nad realizacją

przedmiotu umowy z przyczyn których Wykonawca nie mógł przewidzieć; 6) zmiana lub rezygnacja z

podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazanie spełnienia warunków udziału;

7) korekta wynagrodzenia umownego brutto za roboty wykonane po dniu, w którym wprowadzono ustawowo

zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy; 8) zmniejszenie zakresu rzeczowego

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej oraz zmniejszenie wynagrodzenia

ryczałtowego należnego Wykonawcy w przypadku uznania tego zakresu za zbędny, ale pozostający bez wpływu

na sposób wykonania przedmiotu umowy, tak by w pełni służył założonemu celowi; 9) zmiany nazwy firmy,

zmiana adresu siedziby- związane z przekształceniem firmy Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy

wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dompomocy.kki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w

Krzyżanowicach Krzyżanowice 219, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2015

godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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